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DUOMENYS APIE 2013 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS

Eil.
Nr.

1

Kvietimo Nr. (data) ir
konkurso pavadinimas

IV kvietimas (2011,
sausis)
1 priemonių grupė Mokslinių
tyrimų įvairiose lituanistikos
kryptyse vykdymas, jų rezultatų
sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas
2 priemonių grupė.
Lituanistikos skaitmeninių
informacijos išteklių kūrimas,
priežiūra ir plėtra
3 priemonių grupė.
Lituanistikos nacionalinė ir
tarptautinė sklaida,
tarptautinių ryšių ir
tarptautinio pripažinimo
skatinimas
4 priemonių grupė.
Lituanistikos darbų leidyba
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V kvietimas (2011,
spalis-lapkritis)
1 priemonių grupė Mokslinių
tyrimų įvairiose lituanistikos
kryptyse vykdymas, jų rezultatų
sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas
2 priemonių grupė.
Lituanistikos skaitmeninių
informacijos išteklių kūrimas,
priežiūra ir plėtra
3 priemonių grupė.
Lituanistikos nacionalinė ir
tarptautinė sklaida,
tarptautinių ryšių ir
tarptautinio pripažinimo
skatinimas
4 priemonių grupė.
Lituanistikos darbų leidyba
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VI kvietimas (2012,
kovas-balandis)
1 priemonių grupė Mokslinių
tyrimų įvairiose lituanistikos
kryptyse vykdymas, jų rezultatų
sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas
2 priemonių grupė.
Lituanistikos skaitmeninių
informacijos išteklių kūrimas,
priežiūra ir plėtra
3 priemonių grupė.
Lituanistikos nacionalinė ir
tarptautinė sklaida,

Konkursui pateiktų /
dalyvavusių
projektų skaičius

Projektų skaičius 2013 m.

Projektams
skirta lėšų
2013 m., Lt

Vykdytų
2013 m.

Baigtų
2013 m.

Tęsiamų
2014 m.

130/121

14

14

0

1 141 600

53*

10

10

0

704 500

17*

4

4

0

437 100

16*

0

0

0

0

35*

0

0

0

0

108/90

21

11

10

1 123 000

30*

14

5

9

814 900

5*

1

0

1

170 000

12*

3

3

0

61 400

43*

3

3

0

76 700

73/72

24

24

0

1 131 200

22*

11

11

0

615 000

2*

2

2

0

165 400

19*

5

5

0

153 700

3

tarptautinių ryšių ir
tarptautinio pripažinimo
skatinimas
4 priemonių grupė.
Lituanistikos darbų leidyba
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VII kvietimas (2012,
lapkritis-gruodis)
1 priemonių grupė Mokslinių
tyrimų įvairiose lituanistikos
kryptyse vykdymas, jų rezultatų
sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas
2 priemonių grupė.
Lituanistikos skaitmeninių
informacijos išteklių kūrimas,
priežiūra ir plėtra
3 priemonių grupė.
Lituanistikos nacionalinė ir
tarptautinė sklaida,
tarptautinių ryšių ir
tarptautinio pripažinimo
skatinimas
4 priemonių grupė.
Lituanistikos darbų leidyba

29*

6

6

0

197 100

148/136

60

22

38

2 272 100

54

18

3

15

1 002 300

7

0

0

0

0

29

14

9

5

344 300

46

28

10

18

925 500

119

71

48

5 667 900

Iš viso:
* – dalyvavusių konkursuose paraiškų skaičius.
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2013 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA
2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbta Nacionalinė
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (toliau – Programa), kurią įgyvendina Lietuvos
mokslo taryba (toliau – LMT). 2013 m. buvo penktieji Programos vykdymo metai, kuriais
paskelbtas VII kvietimas pagal visas Programos priemones.
Iš viso konkurse buvo vertinami 136 projektai, kuriuos pateikė 17 mokslo ir studijų
institucijų, 1 muziejus ir 1 biblioteka. Ekspertų grupės finansavimui atrinko 60 projektų. Kartu su 59
tęstiniais 2011 ir 2012 m. konkursus laimėjusiais projektais, iš viso 2013 m. buvo įgyvendinama
119 projektų. 2013 m. rezultatai: įgyvendinta 40 mokslinių tiriamųjų projektų; išleista sintetinių
veikalų – 6, mokslo monografijų – 17, straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 10,
lituanistikos šaltinių – 17, lituanistinių veikalų vertimų iš užsienio k. – 1, lituanistinių veikalų
vertimų į užsienio kalbą – 5, žodynai – 2, antologijų ir katalogų – 4, mokslo populiarinimo leidinys
– 1, bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 1 (iš viso 64 knygos). Finansuotas 17
lituanistinių periodinių žurnalų rengimas ir leidyba. Sukurtos ar toliau plėtotos 7 duomenų bazės, 1
tekstynas, 68 skaitmeniniai ištekliai, 1 mokslo populiarinimo svetainė internete. Surengtos 7
tarptautinės konferencijos, 2 akademinės vasaros mokyklos/seminarai. Paremtos 22 užsienio
stažuotės/komandiruotės ir 2 ekspedicijos Lietuvoje.
2013 m. tęsti ar užbaigti stambūs fundamentalūs ir taikomieji Lietuvos humanistikos darbai:
akademinės Lietuvos istorijos sintezė, sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis, Lietuvos sakralinė
dailė, Lietuvos politinės minties antologija, Lietuvos Metrikos leidyba. Paskelbti 1413 metų
Horodlės unijos dokumentai, XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai, L.
Rėzos, K. Donelaičio, M. K. Čiurlionio kūriniai. Sukurtos svarbios duomenų bazės ir tekstynai:
prūsų kalbos paveldo duomenų bazė, asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės,
Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstynas.
Programa yra vienintelė priemonė, kuri koordinuoja ir integruoja svarbiausiuosius
lituanistikos mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad Programa baigiasi
2015 m., o taip pat į ypatingą Programos svarbą lituanistikos mokslams bei Lietuvos Respublikos
strateginiuose dokumentuose ir įstatymuose numatytą lituanistikos tyrimų prioritetą, tikslinga
patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos parengtą Lituanistikos plėtros 2016–2022 m. programą.
Atnaujinant Programą, pasiremta Švietimo ir mokslo ministerijos ir LMT dokumentu „Lituanistikos
tyrimų plėtros strateginės gairės“, kuriame įvardinti kokybiniai projektų atrankos kriterijai (tyrimų
reikšmė, metodologinis naujumas, mokslinis potencialas, tarptautiškumas, tarpdalykiškumas,
galima įtaka visuomenės savimonei), įvardintos konkrečios lituanistinių tyrimų prioritetinės temos.
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ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2013

National Development Programme for Lithuanian studies 2009-2015 (later: the
Programme) was established June 15, 2009 by Lithuanian Government, and the Research
Council of Lithuania (later: RCL) was commissioned to implement the Programme. 2013 was
the fifth year of the Programme. In 2013 the projects that have been started in 2011 and 2012
have been continued and one new call (the 7th) for projects was announced.
136 projects were submitted from 17 science and research institutions, 1 National Museum,
and 1 library in Lithuania. 60 projects have been selected for financing by expert boards.
Together with multi-annual projects from 2011 and 2012, in total 119 projects were carried on in
2013. During the year 40 research projects were implemented; 6 synthetic scientific works were
published; 17 monographs were published; 10 academic paper volumes and serial academic
volumes were published; 17 editions of sources were published; 4 translations of Lithuanian
authors into foreign languages, 1 popular science publication, 4 anthologies and scientific
exhibition catalogues were published etc. (64 books in total). 17 Lithuanian serial academic
journals received partial financing; 7 databases and 68 digital sources were created or supported.
9 international conferences and 2 academic summer schools were organized. 22 researchers
received funding for foreign research trips and 2 researchers received funding for expeditions in
Lithuania.
In 2013 several important multi-annual projects were successfully completed: an Academic
Synthesis of the Lithuanian History; Socio-linguistic Map of Lithuanian Towns; Lithuanian
Sacral Art; Anthology of the Lithuanian Political Mind; continuous publication of the Lithuanian
Metrica and other. Acts of union of Horodlo of 1413, Lithuanian iconographical and
cartographical materials from 17th-18th centuries and works by L. Rėza, K. Donelaitis, M. K.
Čiurlionis were published. Following important databases were created: Database of the Old
Prussian heritage, Database of Private Written Lithuanian Language; Longitudinal Corpus of
Lithuanian Children Language.
The Programme is the only measure to coordinate and integrate the most important
research of Lithuanian studies and its dissemination in Lithuania. The Programme gives a chance
for the academics to continue traditional research themes as well as initiate new and innovative
themes. Each year the Programme receives a large amount of applications therefore the
Executive Group proposes to consider the possibility of continuation of the Programme after
2015. Competitive funding and peer review of the research programmes ensures the transparent
financing of the Lithuanian studies.
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ĮVADAS
2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbta
Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (toliau – Programa), kurią
įgyvendina LMT. Programos tikslas – „plėtoti ir skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, padėti
įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikos mokslinių tyrimų
rezultatų indėlį į valstybės humanistikos plėtrą, suteikti mokslinį pagrindą tautinės savimonės
ugdymui“. Už Programos įgyvendinimą atsakinga 2009 m. gegužės 13 d. LMT sudaryta
Programos Vykdymo grupė, kuri skelbia kvietimus projektams, nustato trumpalaikius ir
ilgalaikius prioritetus, rengia metines ir baigiamąją Programos ataskaitas. 2013 m. buvo penktieji
Programos vykdymo metai. Per šiuos metus paskelbtas VII kvietimas pagal visas Programos
priemones. Toliau tęsti arba užbaigti 2011 ir 2012 m. pradėti projektai.
DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS
Apibendrinami svarbiausi rezultatai, naujos mokslo žinios bei sklaida (palyginama su
laukiamais programos rezultatais), įvertinama jų reikšmė. Nurodomos ataskaitiniais metais
panaudotos programos lėšos bei, jei ataskaita metinė, finansiniai įsipareigojimai vykdomiems
projektams per ateinančius metus. Pateikiami siūlymai dėl tolesnių kvietimų, konkursų bei
mokslinių tyrimų ar sklaidos. Programos projektų moksliniai rezultatai ne kartojami, bet
cituojami, nurodant projekto ataskaitos registracijos numerį.
Pagrindiniai 2013 metais Vykdymo grupės atlikti darbai: 1) paskelbtas VII Programos
kvietimas; 2) projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimo organizavimas; 3) Programos
įgyvendinimo priežiūra; 4) naujos Valstybinės lituanistikos plėtros 2016–2022 m. programos
rengimas; 5) VIII Programos kvietimo rengimas ir skelbimas.
7

VII kvietimas
VII-is kvietimas vyko 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Buvo galima teikti paraiškas
pagal visas 4 Programos priemonių grupes. Iš viso konkurse buvo vertinami 136 projektai,
kuriuos pateikė 17 mokslo ir studijų institucijų, 1 muziejus ir 1 biblioteka. Atsižvelgiant į
Programoje numatytų darbų įvairovę ir projektų gausą, Programos rėmuose skelbiami 4
konkursai (pagal pagrindinius Programos uždavinius): 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos
mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių
skaitmeninimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra; 3) lituanistikos nacionalinė ir
tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas; 4) lituanistikos
leidyba.
Paraiškoms įvertinti sudarytos 3 ekspertų grupės (1 ir 2 priemonių projektus vertino bendra
ekspertų grupė), kurių darbas vyko šiais etapais (pagal Programos įgyvendinimo tvarkos aprašo
ir Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo bei Sklaidos projektų ir jų
ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo reikalavimus): a) vertinamų projektų paskirstymas
pagal ekspertų atstovaujamas mokslo kryptis; b) individualus projektų vertinimas, anketų
pildymas; c) ekspertų grupių posėdžiai, kuriuose buvo apibendrinta projektų paraiškų ekspertizė,
priimti grupių sprendimai dėl projektų vertinimo ir rekomenduojamos skirti sumos, parengtos
pirminės apibendrintos projektų ekspertinio vertinimo anketos; d) sulaukus projektų vadovų
atsakymų, vyko antrieji ekspertų grupių posėdžiai, kurių metu parengtos galutinės apibendrintos
projektų ekspertinio vertinimo anketos, sudarytos ir patvirtintos teigiamai įvertintų finansuotinų
projektų pirmumo eilės.
136 paraiškos pagal priemones pasiskirstė taip: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos
mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida – 54 paraiškos; 2) lituanistinių mokslinės
informacijos išteklių skaitmeninimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra – 7
paraiškos; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio
pripažinimo skatinimas – 29 paraiškos; 4) lituanistikos leidyba – 46 paraiškos.
Paraiškas konkursui pateikė šios institucijos: Vilniaus universitetas – 29, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvos istorijos institutas – po 16, Lietuvių kalbos
institutas – 15, Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas – po 11, Lietuvos
edukologijos universitetas – 7, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir
Katalikų mokslo akademija – po 5, Kauno technologijos universitetas – 4, Lietuvos socialinių
tyrimų centras – 3, Šiaulių universitetas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija – po 2, Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, Teisės institutas, Lietuvos mokslų akademija, Nacionalinė M.
Mažvydo biblioteka ir Šiaulių „Aušros“ muziejus – po 1 projektą.
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Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis
Programos Vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2013 m. vasario 6 d. posėdyje
(nutarimas Nr. 07 HSM-103-3) pritarė konkursų rezultatams ir juos pateikė tvirtinti Lietuvos
mokslo tarybos pirmininkui (2013 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-84). 60 projektų finansuoti
iš Programos lėšų 2013–2015 m. skirta 5,44 mln. Lt, iš jų 2013 metais – 2,27 mln. Lt.
Apibendrindama VII kvietimo rezultatus, Vykdymo grupė, remdamasi ekspertų grupių
pastabomis ir projektų vertinimo stebėsenos rezultatais, konstatavo, kad vertindami paraiškas,
ekspertai vadovavosi jau susiklosčiusia mokslinių ir sklaidos projektų vertinimo sistema.
Didžiausias dėmesys buvo skiriamas projektų naujumui, kompleksiškumui, konceptualumui ir
teoriniam pagrįstumui, taip pat projekto rezultatų ir lėšų numatomam rezultatui pasiekti
santykiui.
Pagrindinis dalies konkursui pateiktų mokslinių projektų trūkumas – neatitikimas
Nacionalinės lituanistikos plėtros programos bendrosioms nuostatoms arba atskiriems šios
Programos rėmuose vykdytiems konkursams. Nefinansuotini projektai, kurių pateikėjai 1)
nebuvo subrandinę pagrindinės tyrimų koncepcijos (tokių projektų pristatyme buvo pažymėta,
kad teorinės projekto prieigos bus kuriamos projekto vykdymo metu); 2) idėjos pagrįstumas
nerodė gilaus numatomos analizuoti temos išmanymo; 3) neparengė racionalaus ir įtikinamo
vykdymo plano; 4) iš esmės ketino tęsti jau finansuotus, daktaro disertacijos metu įvykdytus,
tyrimus ar ką tik apgintų disertacijų priedų rengimą spaudai, nepateikiant naujos projekto idėjos
(šios paraiškos neatitiko privalomo mokslinės idėjos naujumo/aktualumo reikalavimo, jų
teikėjams rekomenduota dalyvauti Programos mokslo rezultatų sklaidos (leidybinėje)
priemonėje). Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad ne visuomet buvo laikomasi moksliniams
projektams privalomo reikalavimo, kad projekto tikslai turi būti įgyvendinti projekto vykdytojų
jėgomis, o autorinės sutartys gali būti sudaromos tik pagalbinėms užduotims atlikti.
Atskirai pažymėtina tai, kad šiais metais finansavimo negavo nė vienas skaitmeninimo
projektas. Ekspertų grupės nuomone, šie projektai neatitiko minimalių kokybės reikalavimų.
Pagrindiniai skaitmeninimo projektų trūkumai: 1) nepakankama projekto vykdytojų kvalifikacija
skaitmeninimo projektui įgyvendinti (nepakankamas skaitmeninimo procesų įvaldymas), pvz.
projektuose neapibrėžtas skaitmeninti ketinamų dokumentų skaičius ir rūšys, neįvardytos
dokumentų skaitmeninimo programos, kurios gali būti skirtingos priklausomai nuo
skaitmeninamų dokumentų rūšių, bibliotekų ir archyvų fondų skaitmeninimo projektuose
nenumatyti dokumentų katalogavimo darbai – tinkamų metaduomenų standartų parinkimas ir
dokumentų bibliografinių įrašų kūrimas; 2) nenumatyta, kur bus saugomos ir kaip bus
prižiūrimos sukurtos duomenų bazės, o tai leido manyti, kad projektų rezultatai bus
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trumpalaikiai, o duomenys laikui bėgant – prarasti. Dalyje projektų medžiagą numatyta kaupti
duomenų bazėje, tačiau jos prieinamumas (ar turės internetinę prieigą, kokios bus paieškos
galimybės ir pan.) neapibrėžtas. Neretai nenusakytos kuriamos svetainės funkcinės galimybės; 3)
nenumatyta techninė įranga duomenų bazei tvarkyti ir saugoti arba aiškiai nenurodyta, kad
vykdytojai turi tam reikalingą techninę infrastruktūrą; 4) nenumatytos išlaidos autorių teisių
saugomų dokumentų licencinėms sutartims dėl atgaminimo ir viešo paskelbimo internete.
Vertinant sklaidos projektus, pagrindiniai konstatuoti dalies paraiškų trūkumai –
nepakankamai aiškiai suformuluota projekto (konferencijos, leidinio) koncepcija, tikslai ir
uždaviniai, stinga duomenų apie konferencijų pranešėjus (teigiamai vertintos konferencijų
paraiškos, kuriose pateikta aiški anotacija, konkretus planas ir numatomų pranešėjų sąrašas),
nėra detalesnio rengiamos knygos turinio, planuojamų temų ar straipsnių sąrašo. Keli projektai
pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų – paraiškoje aiškiai neapibrėžtas santykis su
lituanistika ir Programa. Leidybinių projektų atveju rekomenduota mažinti projekto vadovui
numatytų valandų skaičių (laikoma, kad pagrindiniai moksliniai darbai leidybos metu jau turėjo
būti atlikti), nefinansuotinomis laikytos kai kurios veiklos, pvz. honorarai straipsnių autoriams,
atlygis už recenzijų rašymą.
Pasiteisino naujas reikalavimas leidybinių projektų rengėjams pridėti rengiamo teksto dalį
ar (straipsnių rinkinių atveju) leidinio turinį ir dalį straipsnių. Tai leido kokybiškai įvertinti ne tik
projekto parengimą, bet ir ketinamo publikuoti mokslo darbo kokybę.
Šiame Programos etape įvyko naujas mokslinių lituanistikos periodinių leidinių konkursas.
Atrinkta 17 žurnalų, kuriems skirtas finansavimas 3 metams.
2013 m. ataskaitų vertinimas
Kartu su 59 tęstiniais 2011 ir 2012 m. konkursus (IV-VI kvietimai) laimėjusiais projektais,
iš viso 2013 m. buvo įgyvendinama 119 projektų. 2013 metų pradžioje po išsamaus ekspertinio
įvertinimo dėl neatliktų įsipareigotų darbų buvo nutraukti bei pripažinti neįgyvendintais šie
projektai: „Vosyliaus Sezemano gyvenimas ir kūryba“ (vad. L. Anilionytė-Lozuraitienė,
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, sutarties Nr. LIT-5-10), „Jordano Romana ir Getica: tyrimas,
vertimas, mokslinis komentaras, leidimas“ (vad. D. Alekna, Lietuvos edukologijos universitetas,
sutarties Nr. LIT-4-14), „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: nuo idėjos iki organizacijos“ (vad. K.
Bartkevičius, Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties Nr. LIT-6-35).
5 ataskaitų vertinimas vadovų prašymu (pritarus LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų
komitetui) buvo nukeltas į 2014 m. (sutarties Nr. LIT-4-18, vad. E. Patiejūnienė; sutarties Nr.
LIT-6-3, vad. V. Butkus, sutarties Nr. LIT-6-9, vad. G. Vanagaitė, sutarties Nr. LIT-6-11, vad.
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D. Vaitiekūnas, sutarties Nr. LIT-6-34, vad. E. Klivis, plg. vykdytų projektų sąrašą – Priedas Nr.
1). Mirus projekto vadovei Gražinai Miniotaitei, nutrūko projekto „Pilietinis pasipriešinimas
Lietuvoje ir galios politika“ (sutarties Nr. LIT-5-11) įgyvendinimas.
2012 m. lapkričio 9 d. buvo priimtas Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų
programos įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimas (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas „Dėl
Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. VII-56 „Dėl Nacionalinės
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, Nr. VII-119 (Žin., 2012, Nr. 131-6639), kuriuo keitėsi mokslo projektų planavimas
ir atsiskaitymas. Aprašo 53 punktas numato, kad „tarpinė mokslinė ataskaita teikiama projekto
įgyvendinimo laikotarpio viduryje, ne vėliau kaip kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8-ą dieną.
Tarpinė ataskaita neteikiama, jei projektas įgyvendinamas trumpiau nei 18 mėnesių. Baigiamoji
mokslinė ar sklaidos ataskaita teikiama ne vėliau kaip 8-ą dieną po projekto pabaigos.“
Vadovaujantis šiuo pakeitimu, įteisintu ir projektų finansavimo sutartyse, VII kvietimo
konkursus laimėjusiems projektų vadovams už 2013 m. metinių ataskaitų pateikti nereikėjo. Dėl
šios priežasties Vykdymo grupė negalėjo suregistruoti visų 2013 m. metais vykdytų VII kvietimą
laimėjusiuose projektuose numatytų veiklos rezultatų pagal Programos rodiklius. Todėl toliau
ataskaitoje pateikti 2013 m. rezultatai traktuotini kaip preliminarūs.
Iš viso 2013 m. buvo įvertintos 82 ataskaitos. Jas analizavo kelios ekspertų grupės (viena
iš jų buvo sudaryta ilgesniam laikotarpiui, kadangi ataskaitų terminai yra labai nevienodi), kurios
daliai projektų turėjo pastabų ir prašė šių projektų vadovų detalesnių komentarų ir papildomų
duomenų. Susipažinus su projekto vadovų atsakymais ir nauja medžiaga, vadovaujantis ekspertų
grupių rekomendacijomis, Vykdymo grupė 2013 m. gegužės 30 d., rugsėjo 5 d., lapkričio 27 d. ir
2014 m. vasario 5 d. posėdžiuose pripažino, kad didžioji dauguma ataskaitų parengtos pagal
Programos reikalavimus, numatyti darbai atlikti, todėl ataskaitos priimtinos. Tačiau dalies
ataskaitų patvirtinimas buvo atidėtas, iš vadovų laukiant galutinių atsakymų į pateiktas pastabas.
Pastebėjus tendenciją, kad metų pabaigoje dėl didelio leidyklų darbo krūvio nespėjama
išspausdinti parengtų knygų, buvo priimta nuostata, kad kartu su ataskaita leidžiama pateikti
leidinių maketus. Tačiau institucijos turėjo pateikti leidyklų garantinius raštus, kuriuose nurodyti
konkretūs leidybiniai terminai.

2013 m. rezultatai
Per 2013 m. buvo įgyvendinta 40 mokslinių tiriamųjų projektų (atitinkančių 1.1. priemonę
pagal Programos priemonių planą). Išleista sintetinių veikalų – 6, mokslo monografijų – 17,
straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 10, lituanistikos šaltinių – 17, lituanistinių veikalų
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vertimų iš užsienio k. – 1, lituanistinių veikalų vertimų į užsienio kalbą – 5, žodynai – 2,
antologijų ir katalogų – 4, mokslo populiarinimo leidinys – 1, bibliografiniai ir informacinio
pobūdžio leidiniai – 1 (iš viso 64 knygos) (pagal 1.2., 1.4. ir 4.1. priemones). Finansuotas 17
lituanistinių periodinių žurnalų rengimas ir leidyba. Sukurtos ar toliau plėtotos 7 duomenų bazės,
1 tekstynas, skaitmeniniai ištekliai – 68, mokslo populiarinimo svetainė internete – 1. Surengtos
7 tarptautinės konferencijos, 2 akademinės vasaros mokyklos/seminarai (pagal 3.3. priemonę).
Paremtos 22 užsienio stažuotės/komandiruotės ir 2 ekspedicijos Lietuvoje, kurios buvo
numatytos kompleksiniuose moksliniuose projektuose (pagal 1.1. ir 1.6. priemones). Iš viso
paremta 219 (144 mokslo projektuose ir 75 sklaidos projektuose) tyrėjų mokslinė veikla.
Reikšmingi rezultatai lituanistikos plėtrai pasiekti projektuose: „L. Rėzos literatūrinio
paveldo publikavimas. Nauji šaltiniai: filologiniai ir teologiniai traktatai“ (vad. L. Citavičiūtė,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutarties Nr. LIT-4-4), „1413 metų Horodlės aktų
leidyba“ (vad. J. Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, sutarties Nr. LIT-6-24), „XVII-XVIII a.
Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ (vad. E. Vasiliauskas,
Klaipėdos universitetas, sutarties Nr. LIT-6-1). Vykdant šiuos projektus, buvo atlikti sudėtingi
šaltinių paieškos užsienio archyvuose, vertimo, komentavimo darbai. Šie leidiniai neabejotinai
susilauks dėmesio ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje mokslo bendruomenėje. Tarp
reikšmingiausių rezultatų minėtinas sėkmingai užbaigtas projektas „Lietuvos istorijos sintezė“
(vad. R. Miknys, Lietuvos istorijos institutas, sutarties Nr. LIT-2-42), kurio metu buvo iš viso
parengti ir išleisti 5 akademinės Lietuvos istorijos tomai. Sukurtos svarbios duomenų bazės ir
tekstynai: „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė“ (vad. V. Rinkevičius, Vilniaus universitetas,
sutarties Nr. LIT-4-21) (lauktina, kad ši bazė suteiks postūmį pastaruoju metu apmirusiai
prūsistikos šakai), „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės formavimas” (vad. A.
Tamošiūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, sutarties Nr. LIT-4-23) (funkcionali duomenų bazė,
praversianti kaip vertingos medžiagos šaltinis rašomosios lietuvių kalbos istorijai, epistolikai,
kultūros, privataus gyvenimo istorijai ir kt.), „Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstyno
formavimas” (vad. I. Balčiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties Nr. LIT-6-13)
(apdoroti kalbos raidos ilgalaikio stebėjimo duomenys ir analizuota ankstyvosios kalbos raidos
kaita per pastarąjį dešimtmetį). Anksčiau šios Programos rėmuose finansuoto ilgalaikio tyrimo
pagrindu paskelbta monografija „Miestai ir kalbos II. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis“
(vad. M. Ramonienė, Vilniaus universitetas, sutarties Nr. LIT-7-51). Keli reikšmingi projektai ir
leidiniai, susiję su minėtais ar minimais jubiliejais: „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (18751911): jo laikas ir mūsų laikas“ (vad. G. Daunoravičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
sutarties Nr. LIT-5-42), „Donelaitis.300“ (vad. M. Vaicekauskas, Lietuvių literatūros ir

12

tautosakos institutas, sutarties Nr. LIT-7-8). Gausesnis nei anksčiau išverstų lituanistinių veikalų
į užsienio kalbą skaičius, nors šioje srityje rezervo esama ir didesnio.
Programos vykdymo eiga pristatyta publikacijoje: R. Petrauskas, „Nacionalinei
lituanistikos plėtros programai įžengus į antrąją pusę: rezultatai, problemos, perspektyvos“,
Mokslas ir technika, Nr. 2, 2013, p. 10–11.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Nurodoma: svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir
argumentuoti siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl
programos rezultatų panaudojimo.
Svarbiausi 2013 m. rezultatai: 1) toliau įgyvendinami ir naujai pradėti mokslinių tyrimų
projektai; 2) paremti sintetiniai, fundamentalūs ir taikomieji Lietuvos humanistikos darbai:
akademinės Lietuvos istorijos sintezė, Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai,
Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos politinės minties antologija, Lietuvos Metrikos leidyba ir kt.;
3) finansuotas lituanistinių mokslinių monografijų, fundamentalių šaltinių rengimas ir leidyba
(tarp jų Kristijono Donelaičio, Liudviko Rėzos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių); 4)
užtikrinta 17 konkurso metu atrinktų lituanistinių periodinių žurnalų leidyba; 5) tarptautinė
lituanistikos sklaida (tarptautinės konferencijos, lietuvių autorių kūrinių vertimai į užsienio
kalbas); 6) Lietuvos tyrėjų ekspedicijos Lietuvoje ir komandiruotės į užsienio archyvus bei
mokslines konferencijas.
Programos Vykdymo grupė parengė ir LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui
perdavė svarstyti naujos Valstybinės lituanistikos plėtros 2016–2022 m. programos tekstą.
Atnaujinant Programą, pasiremta Švietimo ir mokslo ministerijos ir LMT dokumentu
„Lituanistikos tyrimų plėtros strateginės gairės“, kuriame įvardinti kokybiniai projektų atrankos
kriterijai (tyrimų reikšmė, metodologinis naujumas, mokslinis potencialas, tarptautiškumas,
tarpdalykiškumas, galima įtaka visuomenės savimonei), įvardintos konkrečios lituanistinių
tyrimų prioritetinės temos.
Išvados ir rekomendacijos:
1) „Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa“ per penkerius jos
įgyvendinimo metus neabejotinai tapo svarbiausia priemonė, kuria užtikrinamas Lietuvos
Respublikos strateginiuose dokumentuose ir įstatymuose numatytas lituanistikos tyrimų
prioritetas.
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2) Programos stebėsena leidžia teigti, kad Lituanistikos plėtros programa sudaro galimybes
tyrėjams tęsti tradicines lituanistinių tyrimų temas, tačiau sykiu skatina imtis naujų mokslinių
tyrimų projektų ir juos sėkmingai realizuoti. Konkursinis projektinis finansavimas sudarė sąlygas
į projektinę veiklą įsitraukti gausiam įvairių mokslo krypčių tyrinėtojų skaičiui, be to, toks
finansavimo modelis leidžia jaunesniosios mokslininkų kartos atstovams įgyvendinti savo
mokslines idėjas, o tai savo ruožtu tampa instrumentu spręsti mokslui taip svarbią kartų kaitos
problemą.
3) Tokio pobūdžio ilgalaikė programa su įvairiomis jos priemonėmis įgalina ne tik
lituanistinių tyrimų plėtrą ir kokybės augimą Lietuvoje, bet ir suteikia galimybę Lietuvos
humanitarinių ir socialinių mokslų atstovams aktyviau reikštis tarptautinėje mokslo erdvėje
(tarptautiniai projektai, lituanistinių veikalų vertimai, konferencijos, komandiruotės).
4) Lituanistikos programa yra svarbiausias šaltinis Lietuvos mokslininkams leidžiant su
lituanistikos objektais susijusias monografijas, straipsnių, šaltinių rinkinius ir kt. Skirtingai nei
kitos leidybą remiančios ar rėmusios programos, Lituanistikos programoje užtikrinamas pilnas
leidinių rengimo ir leidybos finansavimas.
5) Programa leidžia spręsti anksčiau universitetams ir mokslo institutams itin sudėtingą
akademinės leidybos klausimą. Vykdant Programą, kasmet išleidžiama 60-70 mokslinių sintezių,
monografijų, šaltinių leidinių. Atskirai pažymėtinas 17 svarbiausių lituanistinių periodinių
leidinių finansavimas.
6) Konkursinio mokslo finansavimo keliu vykdoma ir pačių mokslininkų administruojama
bei ekspertuojama mokslo programa geriausiai užtikrina skaidrią lituanistinių tyrimų
finansavimo tvarką. Nuolat stebint ir nagrinėjant Programos vykdymo eigą ir rezultatus, per
Programos įgyvendinimo metus sukaupta patirtis, kuri leidžia sistemingai organizuoti konkursus,
lengvina pareiškėjų ir ekspertų darbą.
7) Kaip ir anksčiau, 2013 m. daugiausia paraiškų sulaukė priemonės, kuriose numatytas
mokslinių tyrimų ir leidybos finansavimas. Tuo tarpu mažiausi konkursai buvo šiose priemonėse
–

mokslo populiarinimo darbų rengimas ir leidyba, edukacinių ir informacinių renginių

rėmimas.
8) 2013 m. dėl projektinių įsipareigojimų nevykdymo pirmą kartą teko nutraukti trijų
projektų finansavimą. Todėl Programos Vykdymo grupė rekomendavo projektų paraiškas
vertinantiems ekspertams daugiau dėmesio skirti darbo plano analizei.
9) Skatinant platesnį dalyvavimą Programoje, nuo VIII kvietimo teikti mokslinius
projektus gali ne tik Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, bet ir nacionalinės bibliotekos,
archyvai, muziejai (anksčiau šios institucijos galėjo teikti tik lituanistinės sklaidos projektus).
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10) 2012 m. LMT patvirtinta nauja ilgalaikių projektų planavimo ir atsiskaitymo tvarka,
numatanti tarpinės mokslinės ataskaitos teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje,
lengvina mokslininkų darbą. Tačiau Programos rezultatų stebėjimo, analizės ir aprašymo
požiūriu ši tvarka kelia tam tikrų keblumų, ypač rengiant metinę Programos vykdymo ataskaitą,
kuomet stinga konkrečių duomenų apie dalies projektų atliktus darbus.
11) Atsižvelgiant į tai, kad VII kvietime nebuvo paremtas nei vienas duomenų bazių ar
skaitmeninio projektas, Vykdymo grupė atkreipia potencialių tokio pobūdžio projektų rengėjų
dėmesį į ekspertų jau ne kartą išsakomą pageidavimą koordinuoti šias veiklas, teikti jungtinius
projektus, daugiau dėmesio skirti techninei projekto pusei, – visa tai tam, kad būtų sukurta kaip
įmanoma universalesnių ir vartojimui patogių mokslinės informacijos išteklių.
12) Vykdymo grupės nuomone, verta inicijuoti atskirą lituanistikos infrastruktūros
programą (ar atskirai finansuojamą priemonę), kuri užtikrintų būtiną šioje srityje plataus masto
darbų koordinavimą ir reglamentavimą. Infrastruktūrinius projektus taip pat rekomenduotina
teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos programoms. Reikia skatinti atskirų
universitetų ar institutų kuriamų duomenų bazių integravimą į nacionalines kultūros paveldo
informacijos sistemas.
Programa yra vienintelė priemonė, kuri koordinuoja ir integruoja svarbiausiuosius
lituanistikos mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad Programa baigiasi
2015 m., o taip pat į ypatingą Programos svarbą lituanistikos mokslams, būtų tikslinga patvirtinti
naują Valstybinę lituanistikos plėtros 2016–2022 m. programą. Lituanistikos programos rėmuose
užtikrinamas didžiosios dalies Lietuvos humanitarinių ir dalies socialinių mokslinių tyrimų ir
leidybos finansavimas, todėl artėjanti tokios programos pabaiga gali itin neigiamai atsiliepti
tyrimų tęstinumui.

15

PRIEDAI
I. Projektų, vykdytų 2012 metais, sąrašas

Dasdgadfgadf

Eil.
Nr.

Sutarties
reg. Nr.

Proj. vykd. inst.

IV kvietimo konkursas; projektų trukmė 2011-2013 metai
1.
LIT-4-2
Lietuvių literatūros ir Nijolė Laurinkienė
tautosakos institutas

Trukmė

Deivė Žemyna ir mitopoetinė žemės samprata:
lietuvių mitologijos tyrimas Europos kultūrų
kontekste
Literatūros hermeneutika

2011.05.01–
2013.12.31

50,000

120,000

2011.05.01–
2013.06.30
2011.05.01–
2013.06.30

35,000

112,000

50,000

100,000

2011.05.01–
2013.12.31
2011.05.01–
2013.07.31
2011.05.01–
2013.04.30

90,000

200,000

35,700

153,000

60,000

228,000

2011.04.01–
2013.12.31
2011.05.01–
2013.12.31
2011.05.01–
2013.10.30

117,800

317,800

26,000

60,000

90,000

250,000

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Aušra Jurgutienė

Lietuvos edukologijos
universitetas
Vytauto Didžiojo
universitetas
Lietuvos istorijos
institutas

Kristina Syrnicka

L. Rėzos literatūrinio paveldo publikavimas.
Nauji šaltiniai: filologiniai ir teologiniai
traktatai
Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės

Laimutė Anglickienė

Šiuolaikinis moksleivių folkloras

Česlovas
Laurinavičius
Darius Antanavičius

LIT-4-12

Lietuvos istorijos
institutas
Vilniaus universitetas

LIT-4-15

Vilniaus universitetas

Algimantas
Jankauskas

Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos
(de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir
posovietmečio Lietuvoje
XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų
rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai
Teologiniai lietuvių literatūros aspektai
(monografija)
Lietuvos politinės minties antologija

2.

LIT-4-3

3.

LIT-4-4

4.

LIT-4-5

5.

LIT-4-8

6.

LIT-4-9

7.

LIT-4-11

8.
9.

Liucija Citavičiūtė

Dalia Čiočytė

Skirta lėšų, Lt
iš viso
2013 m.
projektui

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas
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10.

LIT-4-18

11.

LIT-4-19

12.

LIT-4-21

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Vilniaus universitetas

Eglė Patiejūnienė
Laimutis Bilkis
Vytautas Rinkevičius

Vytauto Didžiojo
Giedrė Barkauskaitė
universitetas
14. LIT-4-23 Lietuvių kalbos
Daiva Litvinskaitė /
institutas
Aurelija Tamošiūnaitė
V kvietimo konkursas; projektų trukmė 2012-2014 metai
15. LIT-5-1
Klaipėdos
Rimantas Balsys
universitetas
16. LIT-5-2
Lietuvos istorijos
Eugenijus Svetikas
institutas
17. LIT-5-3
Klaipėdos
Lina Petrošienė
universitetas
18. LIT-5-4
Vytauto Didžiojo
Asta Kazlauskienė
universitetas
19. LIT-5-6
Lietuvos istorijos
Rasa Paukštytėinstitutas
Šaknienė
20. LIT-5-7
Lietuvos istorijos
Auksuolė Čepaitienė
institutas
13.

LIT-4-22

21.

LIT-5-8

22.

LIT-5-11

23.

LIT-5-12

24.

LIT-5-14

25.

LIT-5-15

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Generolo Jono

Odeta Žukauskienė
Gražina Miniotaitė
Rita Miliūnaitė
Aldonas Juozapas
Pupkis
Gediminas Vitkus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis
pasakojimas: metraščiai ir Strijkovskis
Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės
duomenų bazės sukūrimas
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė
Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai
Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos
duomenų bazės formavimas
Lietuvių ir prūsų religinė elgsena
Krikščioniškasis bestiariumas XIII–XV a.
„pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje
Žemaitijos Užgavėnių dainos
Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos
tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis
Šiuolaikinės vilniečių šventės šeimoje
Monografijos „Gyvenimo etnografija:
besikeičianti Lietuva XX amžiuje“ rengimas ir
leidyba
Algis Uždavinys – Lietuvos kultūrinio
gyvenimo metraštininkas
Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir galios
politika
Studijos „Visuomenė apie nepriesagines
moterų pavardes“ rengimas ir leidyba
Juozas Balčikonis leksikografas
Lietuvos XIX–XX a. nacionalinė kariavimo
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2011.05.01–
2013.12.31
2011.04.01–
2013.12.31
2011.04.01–
2013.09.30
2011.05.01–
2013.11.30
2011.05.01–
2013.10.31

150,000

250,000

103,800

279,900

110,200

295,200

73,100

194,100

150,000

402,200

2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.05
2012.03–
2013.09

19,000

53,800

55,000

195,000

16,400

57,000

150,000

400,000

59,200

138,100

31,800

44,500

2012.04–
2013.12
2012.05–
2014.12
2012.03–
2013.06
2012.03–
2013.12
2012.03–

35,300

52,700

30,000

80,000

35,300

55,200

100,000

170,000

157,000

320,000

Žemaičio Lietuvos
karo akademija
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvos istorijos
institutas

Nastazija Keršytė

26.

LIT-5-16

27.

LIT-5-17

28.

LIT-5-18

29.

LIT-5-19

Vilniaus universitetas

Marija Prokopčik

30.

LIT-5-22

Alvydas Nikžentaitis

31.

LIT-5-23

Lietuvos istorijos
institutas
Vilniaus universitetas

32.

LIT-5-25

Vilniaus universitetas

Birutė Kabašinskaitė

33.

LIT-5-33

34.

LIT-5-42

35.

LIT-5-46

Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvos muzikos ir
teatro akademija
Vilniaus universitetas

Raimonda
Ragauskienė
Gražina
Daunoravičienė
Birutė Kabašinskaitė

Nadiežda Morozova
Gitana Zujienė

Kęstutis Urba

VI kvietimo konkursas; projektų trukmė 2012-2013 metai
36. LIT-6-1
Klaipėdos
Ernestas Vasiliauskas
universitetas
37. LIT-6-2
Vilniaus dailės
Dalia Klajumienė
akademija
38. LIT-6-3
Lietuvių literatūros ir Vigmantas Butkus
tautosakos institutas
39. LIT-6-4
Vilniaus dailės
Giedrė Mickūnaitė

patirtis: sisteminė-kiekybinė analizė

2014.04

Lietuvos muziejininkystės raida 1752–2012
metais
LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji
dimensija
Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XIV a.- XVII a. I pusėje:
teorija ir praktika
LDK Teismo knygų, saugomų VUB,
skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės
sukūrimas
Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus
Klaipėdoje.
Tarptautinė mokslinė konferencija „Vaikų
literatūra – laisvė ir kontrolė“
F. Kuršaičio veikalo „Laut und Tonlehre der
littauischen Sprache“ (1849) vertimas ir
leidyba
Lietuvos Metrikos ir kitų LDK istorijos šaltinių
leidyba
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–
1911): jo laikas ir mūsų laikas
Frydricho Kuršaičio „Grammatik der
littauischen Sprache“ (1876) vertimo leidyba

2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.12
2012.03–
2014.12

21,000

62,000

70,000

220,000

34,900

91,300

2012.03–
2014.12

170,000

425,000

2012.05.01–
2013.07.31
2012.03.01–
2013.09.31
2012.07.01–
2013.12.31

23,000

43,000

15,000

40,000

23,400

32,900

2012.03.01–
2013.06.30
2012.03.01–
2013.04.30
2012.07.01–
2013.06.30

18,300

72,500

33,100

63,400

25,300

27,100

XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir
kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose
Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro
elementai nuo klasicizmo iki moderno
Mokslo studijos „Šiluvos legenda lietuvių
literatūroje“ rengimas ir leidyba
Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje:

2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.12
2012.09–
2013.11
2012.09–

73,500

94,900

35,000

55,800

39,000

50,500

66,000

99,000
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40.

LIT-6-5

41.

LIT-6-6

42.

LIT-6-7

43.

LIT-6-8

44.

LIT-6-9

45.

LIT-6-10

46.

LIT-6-11

47.

LIT-6-12

48.

LIT-6-13

49.

LIT-6-14

50.

LIT-6-15

51.

LIT-6-18

52.

LIT-6-19

53.

LIT-6-20

54.

LIT-6-24

akademija
Klaipėdos
universitetas
Lietuvių katalikų
mokslo akademija

Audronė Bliujienė
Arūnas Streikus

architektūros ir sienų tapybos rekonstrukcija
Lietuvos archeologija, II–IV tomai

Dalius Viliūnas

Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida
Lietuvoje XX a. 3–4 dešimtmetyje: įtakos ir
konfliktai
LDK humanistinio lavinimo šaltiniai XVII–
XVIII a.: teorinės sistemos rekonstrukcija
Vėluojantis nacionalizmas: lietuvių ir lenkų
tautiniai judėjimai XIX a. Pabaiga–XX a.
pradžia.
Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės
kūryboje
Filosofija Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje

Dainius Vaitiekūnas

Lietuvių literatūra ir reklama

Nijolė Lukšionytė

„Archimedė“ – Kauno miesto medinės
architektūros duomenų bazė
Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo
tekstyno formavimas
Michele Bianchi. Historia delle Guerre civili di
Polonia (Lenkijos pilietinių karų istorija)
Tūkstantmetė Lietuva

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvos istorijos
institutas

Živilė Nedzinskaitė

Lietuvos edukologijos
universitetas
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Vytauto Didžiojo
universitetas
Vytauto Didžiojo
universitetas
Klaipėdos
universitetas
Vilniaus dailės
akademija
Lietuvių katalikų
mokslo akademija
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Vilniaus dailės
akademija

Gitana Vanagaitė

Lietuvos istorijos

Jūratė Kiaupienė

Andrea Griffante

Ingrida Balčiūnienė
Lina Petrošienė
Marius Iršėnas
Nerijus Šepetys
Mindaugas
Kvietkauskas
Sigita Maslauskaitė

Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis
Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“
Monografijos „Lietuviškieji Česlovo Milošo
kontekstai“ leidimas lenkų kalba
Monografijos „Šv. Kazimiero kultas ir
ikonografija: istorija ir sklaida“ publikavimas
lenkų kalba
1413 metų Horodlės aktų leidyba
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2013.12
2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.12

193,000

238,700

15,000

27,000

2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.10

69,000

99,000

18,300

35,500

2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.12
2012.07–
2013.12
2012.10–
2013.12
2012.07.09–
2013.04.30
2012.07.01–
2013.10.31
2012.07.02–
2013.12.31
2012.09.01–
2013.12.31
2012.07.01–
2013.12.31

27,700

34,500

45,500

62,500

33,000

41,200

84,100

134,300

81,300

95,400

5,400

60,000

36,000

60,000

31,500

46,400

44,800

55,600

36,000

42,200

2012.10.01–

26,600

38,000

55.

LIT-6-26

56.

LIT-6-27

57.

LIT-6-30

58.

LIT-6-33

59.

LIT-6-34

institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Vilniaus dailės
akademija
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Vytauto Didžiojo
universitetas

Jurgita Jaroslavienė
Asta Giniūnienė
Marina Čistiakova
Eugenijus Žmuida
Edgaras Klivis

VII kvietimo konkursas; projektų trukmė 2013–2015 metai
60. LIT-7-1
Kauno technologijos
Martynas Purvinas
universitetas
61. LIT-7-2
Vilniaus universitetas Dainora PociūtėAbukevičienė

Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės
plokštelės leidyba
Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje –
XIX a.
Suvestinis sinaksarinių tekstų katalogas
(rugsėjis)
„Pasaka Eglė žalčių karalienė grožinėje
kūryboje“
Kolektyvinės monografijos „Postsovietinis
Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“
išleidimas

62.

LIT-7-3

Vilniaus universitetas

Irena Valikonytė

63.

LIT-7-4

Valdas Selenis

64.

LIT-7-5

Lietuvos edukologijos
universitetas
Šiaulių universitetas

65.

LIT-7-6

Vytauto Didžiojo
universitetas

Andrea Griffante

66.

LIT-7-7

Neringa Klišienė

67.

LIT-7-8

Mikas Vaicekauskas

Donelaitis.300

68.

LIT-7-9

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Mokslo monografijų ciklo „Lietuvos kaimų
istorinė raida“ antrasis veikalas
LDK Reformacijos paminklai: M. Radvilo
Juodojo atsakymas popiežiaus nuncijui L.
Lippomanui (1556)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų
teisinė sąmonė: norma ir realybė
Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: Adolfo
Šapokos korespondencija
„Altorių šešėly“ kritinė recepcija ir teorinė
percepcija
Lietuvių patirtys 1914–1919: mobilizacija,
vokiečių okupacija, karas ir lietuvių tautinė
savimonė
Antanas Vaičiulaitis, Laiškai

Dalia Vasiliūnienė

Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija. II
dalis

Gintaras Lazdynas
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2013.05.31
2012.10.01–
2013.04.30
2012.09.01–
2013.12.31
2012.10.01–
2013.09.15
2012.07.02–
2013.06.30
2012.10.01–
2013.12.31

15,200

22,000

30,500

35,900

24,800

29,000

62,300

85,000

37,700

40,000

2013.03.01–
2013.12.31
2013.03.01–
2014.12.31

130,000

130,000

32,300

86,300

2013.03.01–
2015.09.30
2013.04.01–
2014.06.30
2013.05.01–
2015.06.30
2013.05.01–
2015.09.30

60,000

276,000

22,300

37,500

14,700

59,600

20,000

90,000

2013.03.01–
2013.12.31
2013.03.01–
2014.12.31
2013.04.01–
2015.09.30

74,500

74,500

161,600

430,000

120,000

400,000

69.

LIT-7-10

Vilniaus dailės
akademija

Jolita Liškevičienė

70.

LIT-7-11

71.

LIT-7-12

Paulius Vaidotas
Subačius
Rūta Čapaitė

72.

LIT-7-13

73.

LIT-7-14

74.

LIT-7-15

75.

LIT-7-16

76.

LIT-7-17

Lietuvių katalikų
mokslo akademija
Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvių katalikų
mokslo akademija
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvos istorijos
institutas

77.

LIT-7-60

78.

LIT-7-18

Dalia KačinaitėVrubliauskienė
Dalia Klajumienė

79.

LIT-7-19

80.

LIT-7-20

Lietuvių kalbos
institutas
Vilniaus dailės
akademija
Lietuvos muzikos ir
teatro akademija
Vilniaus universitetas

81.

LIT-7-21

Mintautas Čiurinskas

82.

LIT-7-22

83.

LIT-7-23

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Vilniaus universitetas

84.

LIT-7-24

Lietuvos istorijos

Rimantas Miknys

Ritutė Petrokienė
Skaidrė Urbonienė
Vytautas Ališauskas
Gediminas Mikelaitis
Arūnas Bubnys

Rūta Stanevičiūtė
Kelmickienė
Arūnas Vyšniauskas

Genovaitė Dručkutė
Aurimas Švedas

Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo
atvaizdai: XVII a. šaltinio faksimilė, vertimas
ir studija
Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo

2013.03.01–
2014.10.30

40,000

94,500

2013.03.01–
2015.06.30
Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse
2013.03.01–
XV a. viduryje–XVI a.
2015.09.30
„Kupiškėnų žodyno“ IV t. rengimas ir leidyba
2013.03.01–
2013.12.31
Lietuvos kryždirbystė sovietmečiu:
2013.03.01–
ideologiniai, sociokultūriniai, meniniai aspektai 2015.09.30
Naujų baltų mitologijos ir religijos šaltinių
2013.04.01–
tyrimas ir publikavimas
2015.09.30
J. Baltrušaičio laiškai
2013.03.01–
2015.09.30
Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo
2013.03.01–
pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939– 2015.09.30
1945
Simo Karaliūno mokslinio veikalo „Baltų
2013.05.02–
etnonimai“ rengimas ir leidyba
2015.08.31
Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas 2013.03.01–
2014.12.31
Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės
2013.03.01mikroistorijos
2013.11.30
Knygos „Lietuvos III Seimas – 1926–1927
2013.03.01–
išbandymų metai“ parengimas ir leidyba
2013.12.31
Kęstučio Daugirdo monografijos apie Andrių
2013.03.01–
Volaną vertimas ir leidyba
2014.1231
Oskaro Milašiaus lituanistinės ir politinės
2013.03.01–
publicistikos leidimas lietuvių kalba
2013.12.31
Monografijos „Matricos nelaisvėje“ vertimas į 2013.03.01–
anglų kalbą
2013.12.31
1863–1864 m. sukilimas ir jo vieta Vidurio ir
2013.03.01–

80,000

317,000

33,400

123,000

80,000

80,000

20,000

75,000

27,000

105,000

34,000

117,800

32,500

126,600

20,000

70,000

23,000

62,000

35,000

35,000

25,900

25,900

20,000

60,000

36,000

36,000

28,400

28,400

30,000

30,000
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85.

LIT-7-25

86.

LIT-7-26

87.

LIT-7-27

88.

institutas
Vilniaus universitetas

Bonifacas Stundžia
Aldona Prašmantaitė

LIT-7-28

Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvos istorijos
institutas
Vilniaus universitetas

89.

LIT-7-29

Vilniaus universitetas

Jurgita Katkuvienė

90.

LIT-7-30

Lietuvos istorijos
institutas

Jolita Sarcevičienė

91.

LIT-7-31

Vilniaus universitetas

Nijolė Maskaliūnienė

92.

LIT-7-32

Kristina Ūsaitė

93.

LIT-7-33

94.

LIT-7-34

Vytauto Didžiojo
universitetas
Lietuvos istorijos
institutas
Vilniaus universitetas

95.

LIT-7-35

Andra Strimaitienė

96.

LIT-7-36

Lietuvos istorijos
institutas
Vilniaus universitetas

97.

LIT-7-37

Rima Povilionienė

98.

LIT-7-38

99.

LIT-7-39

Lietuvos mokslų
akademija
Klaipėdos
universitetas
Vilniaus universitetas

Ramunė ŠmigelskytėStukienė
Kęstutis Kirtiklis

Laurynas Kurila
Tomas Janeliūnas

Bonifacas Stundžia

Vasilijus Safronovas
Algimantas
Valantiejus

Rytų Europos tautų kolektyvinėje atmintyje
Ferdinando de Saussure'o „Bendrosios
kalbotyros kurso“ vertimas
Adomas Stanislovas Krasinskis, Atsiminimai
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII
amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą:
studentų vertimo seminaras
Erdvinis posūkis dabartiniuose
humanitariniuose moksluose
Straipsnių rinkinio „Ministri historiae.
Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose"
leidyba
Pasyvinės konstrukcijos lietuvių kalboje
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9
dešimtmečiais
Mokslo žurnalo "Lietuvos archeologija"
leidyba
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“
leidyba
Geležies amžius Sėlos regione
Baltų kalbotyros žurnalo "Baltistica" 48–50
tomų leidyba
Mokslinio žurnalo „Menotyra“ rengimas ir
leidyba
Klaipėdos miestas Europos istorijos
kontekstuose
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros
puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir
veiksmas“
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2013.09.30
2013.05.02–
2014.12.31
2013.03.01–
2013.12.31
2013.05.02–
2013.11.30
2013.05.02–
2015.09.30
2013.03.07–
2013.07.30
2013.03.01–
2013.12.31
2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.01–
2013.09.30
2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.01–
2013.12.31
2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.07–
2015.09.30
2013.03.01–
2013.05.31
2013.03.01–
2015.09.30

15,000

95,000

30,000

30,000

16,000

16,000

20,000

60,000

20,000

20,000

35,000

35,000

10,000

56,000

28,000

28,000

35,000

105,000

33,500

96,000

32,000

32,000

31,000

93,000

35,800

120,000

28,000

28,000

32,000

96,800

100. LIT-7-40

Vilniaus universitetas

Zenonas Butkus

101. LIT-7-41

Vilniaus universitetas

Domas Kaunas

102. LIT-7-42

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Vilniaus dailės
akademija
Vilniaus universitetas

Mintautas Čiurinskas

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Kauno technologijos
universitetas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Vilniaus universitetas

Jūratė Sprindytė

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvos istorijos
institutas

Bronė Stundžienė

Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvos istorijos
institutas

Gediminas
Vaitkevičius
Zigmantas Kiaupa

103. LIT-7-43
104. LIT-7-44
105. LIT-7-45
106. LIT-7-46
107. LIT-7-47
108. LIT-7-48
109. LIT-7-49
110. LIT-7-50
111. LIT-7-51
112. LIT-7-52
113. LIT-7-53

114. LIT-7-54
115. LIT-7-55

Algė Andriulytė
Nijolė Radavičienė

Darius Kučinskas
Taisija Laukkonėn
Grasilda Blažienė
Albina Auksoriūtė
Laimutė
Adomavičienė
Meilutė Ramonienė

Vytis Čiubrinskas

Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“
leidyba
Vilniaus universiteto mokslo darbų
,,Knygotyra“ leidyba
Mokslinio žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“
rengimas ir leidyba
Mokslinio periodinio žurnalo „Acta Academiae
Artium Vilnensis“ rengimas ir leidyba
Akademinio žurnalo Problemos leidyba

2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.07–
2015.09.30
2013.03.01–
2015.09.30
2013.04.01–
2015.09.30
2013.03.01–
2015.09.30
Mokslo žurnalo „Colloquia“ parengimas ir
2013.03.01–
leidyba
2015.09.30
M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių urtekstas.
2013.03.01–
Kūriniai fortepijonui ir vargonams
2014.09.30
(Po)sovietinė rusų poezija Lietuvoje
2013.03.01–
2013.12.31
Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica
2013.03.01–
(68–73 tomų) leidyba 2013–2015 m.
2015.09.30
Mokslinio žurnalo „Terminologija“ (nr. 20, 21, 2013.03.01–
22) rėmimas ir leidyba
2015.09.30
„Žvilgsniai. 1946-1948“
2013.03.01–
2013.12.31
Kalbos Lietuvos miestuose
2013.03.01–
2013.11.30
Mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ rengimas 2013.03.01–
ir leidyba
2015.09.30
Žurnalo „Lietuvos etnologija: socialinės
2013.03.25–
antropologijos ir etnologijos studijos“ rengimas 2015.09.30
ir leidyba
Lietuvos ir Šiaurės Vakarų Rusijos
2013.03.01–
archeologija ir istorija viduramžiais
2013.12.31
Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos
2013.03.01–
metraštis“ leidyba
2015.09.30
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28,100

86,000

35,000

105,100

35,000

100,000

73,800

226,900

28,800

94,500

30,400

91,700

34,700

65,000

20,300

20,300

22,100

66,900

16,600

50,000

21,000

21,000

75,000

75,000

43,000

130,000

22,500

70,000

30,000

30,000

33,100

100,000

116. LIT-7-56
117. LIT-7-57
118. LIT-7-58
119. LIT-7-59

Lietuvių katalikų
mokslo akademija
Lietuvių kalbos
institutas
Lietuvos istorijos
institutas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Darius Baronas
Zita Virginija
Šimėnaitė
Stephen C. Rowell
Alma Lapinskienė

Knygos „Žemaičių Krikštas: tyrimai ir
refleksija“ leidyba
Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha
Tęstinio mokslinio žurnalo „Lithuanian
Historical Studies“ leidyba
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko
šimtmetis
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2013.03.01–
2013.06.30
2013.03.01–
2013.12.31
2013.03.01–
2015.09.30
2013.03.01–
2013.12.31

12,800

12,800

25,000

25,000

53,000

160,000

30,000

30,000

5 667 900

12 629 200

II. Programos rezultatai 2012 metais
Sintetiniai veikalai – 6
Mokslo monografijos – 17
Sudaryti straipsnių rinkiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai – 10
Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 17
Lituanistinių veikalų vertimai iš užsienio kalbos – 1
Lituanistinių veikalų vertimai į užsienio kalbą – 5
Žodynai – 2
Antologijos ir katalogai – 4
Mokslo populiarinimo leidiniai – 1
Bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 1
Periodiniai mokslo žurnalai – 17
Duomenų bazės – 7
Tekstynai – 1
Skaitmeninti informacijos ištekliai – 68
Mokslo populiarinimo svetainė internete – 1
Tarptautinės konferencijos – 7
Akademinės vasaros mokyklos/seminarai – 2
Komandiruotės – 22
Ekspedicijos – 2
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